
 

 

Ř Í J E N   2 0 2 0 
PROGRAMOVÁ NABÍDKA 

 
 

čtvrtek 1. října 13:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE  
vstupné 50 Kč 
 
 

úterý 6. října 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
MLÝNY 
Václav Havel, Karel Brynda 
Divadlo SKLEP 

Nejúspěšnější drama divadla Sklep, volně na motivy hry Václava Havla a Karla 
Bryndy „Život před sebou“. Věčný konflikt dobra a zla, pravdy a lži, svědomí a 
morálky v každém z nás, a to vše v zeleném, neboť tento příběh viděný 
monoklem nemilosrdného humoru se odehrává v malé vojenské posádce kdesi 
v Čechách na pozadí tuhé totality konce padesátých let. 
Režie: Jiří Fero Burda 
Hrají: Jiří Fero Burda, Jan Slovák, David Vávra / Robert Nebřenský, Tomáš Hanák, 
Ondřej Trojan / Milan Šteindler, František Váša, Zdeněk Marek, Petr Koutecký, 
Monika Načeva / Hana Pafková 
délka představení: 2:15 hod. 
divadelní předplatné, zbývající vstupenky v předprodeji a hodinu před začátkem 
představení u pokladny divadla, přeložené představení z 29.4.2020  
vstupné 380 Kč 
 
 

sobota 10. října 14:00 hodin 
Kulturní dům 
MÁŠA A MEDVĚD 



Dobrá zpráva pro nadšence světového fenoménu Máša a Medvěd. V rámci tour 
2020 totiž zavítají i do našeho města. Skvělý a zábavný animační program plný 
soutěží, doplněný o taneční workshopy a živý zpěv Vás zcela jistě zaujme. Co Vás 
ale jistě potěší, je setkání s opravdovými hrdiny Máša a Medvěd, kteří jsou jediní 
v ČR a SK. Legendární dvojici doplní i 2 energičtí animátoři, kteří se postarají o 
Vaši zábavu. Vezeme Vám také malé dárečky, velkou soutěžní hrací plochu s TV 
koutkem a foto zónou. Tak určitě přijďte! 
délka produkce cca 3:00 hod, přeložené představení z 29.3.2020 
vstupné 150 Kč 
 
 

středa 14. října 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
PALESTINA: ZEMĚ NEZEMĚ 
Jiří Kalát  

Jak žijí lidé na místech, kde prakticky neustále doutnající i vybuchující konflikt na 
sebe dennodenně upozorňuje? Jedni několik desítek let přežívají pod okupací, 
druzí se nyní nacházejí pod správou organizace, kterou mnozí zvou teroristickou. 
Většina turistů projíždí v klimatizovaném autobusu s průvodcem za krkem, bez 
otravování izraelské armády i osadníků, okupovanými územími a nic nevidí. 
Ovšem reálná Palestina je schovaná v uprchlických táborech a za vysokou zdí 
oddělující Izrael a Palestinská území. Politika k cestování bohužel patří. V 
této „zemi“ je přítomná na každém kroku a v každém nádechu.  
cestovatelská přednáška  
vstupné 90 Kč 
 
 

čtvrtek 15. října 19:30 hodin 
Roškotovo divadlo 
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA 
Skupinu Druhá tráva založili v roce 1991 Robert Křesťan a Luboš Malina po svém 
odchodu od Poutníků. Druhou trávu charakterizují dva výrazné znaky – autorská 
a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana a 
mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny. 
Kapela Druhá tráva byla hned od svého vzniku řazena mezi špičku na folk & 
country scéně nejen v České či Slovenské republice. Přestože bývá často 
označována jako bluegrassová, už od počátku existence mixuje více stylů. 
Bluegrass odkazuje spíše na předchozí angažmá několika členů skupiny u 
brněnských Poutníků. 
Skupina Druhá tráva hraje v současné době ve složení: 
Robert Křesťan – sólový zpěv, mandolína, kytara 



Luboš Malina – banjo, irské píšťaly, tenor saxofon, vokály 
Luboš Novotný – dobro, lap steel, vokály 
Radek Hlávka – kytara, vokály 
Tomáš Liška – kontrabas, basová kytara 
Martin Novák – bicí, perkuse, cajon 
předplatné hudební sezóny podzim 2020, zbývající vstupenky v předprodeji a 
hodinu před začátkem představení u pokladny  
vstupné 370 Kč 
 
 

středa 21. října 19:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
FRANTIŠEK UHLÍŘ „70“ – PŘÍBĚH MÉHO ŽIVOTA 
V rámci koncertu zazní mimo jiné Suita Story of My Life – Příběh mého života, ve 

které hraje klíčovou úlohu právě číslo sedm z Františkovy sedmdesátky. Kromě 

Prologu tvoří Suitu ještě dalších sedm hudebních částí, které popisují jeho životní 

a hudební cestu a které napsal přímo na tělo sedmi skvělým jazzovým hráčům.  

V první polovině koncertu zahraje Orlický Jazzový Výběr. 
Eliška Urbanová – zpěv 
Honza Hovorka – saxofony 
Honza Hrodek – piano 
František Uhlíř – bass 
Linda Gregarová – drums 

V druhé polovině koncertu zazní Suita Story of My Life – Příběh mého života --- 
Music for Septet.  
František Tomšíček – trubka 
Přemek Tomšíček – trombon 
Andy Schofield – alt sax (UK) 
Suzanne Higgins – tenor sax (UK) 
Standa Macha – piano 
František Uhlíř – bass 
Martin Šulc – drums 

vstupné 200 Kč 
 
 

23. – 25. října  
Roškotovo divadlo a Malá scéna        
ČESKÉ VIZE 2020  
67. ročník celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby 

 
 

pátek 23. října 19:30 hodin 
Divadelní klub 



LIVIN FREE 
Livin Free je původně autorským projektem zpěváka a varhaníka Jana Holečka 
(Energit, Luboš Andršt, Afterglow, Blues Amplified ...). Kapelu dále tvoří legenda 
československé baskytary Vladimír „Guma" Kulhánek a dále pak Tomáš Frolík 
(kytara) a Michael Nosek (bicí), jakožto jedni z nejtalentovanějších mladých 
hudebníků na naší rockové a bluesrockové scéně. Stylově lze kapelu zařadit do 
rocku, ale je výhradně ovlivněná americkou hudbou, zejména bluesem a 
gospelem. V kapele Livin Free se setkávají zkušenosti s dravou energií, potkávají 
se tři generace muzikantů, která spojuje láska k hudbě… 
klubový koncert  
vstupné 190 Kč 
 
 

sobota 31. října 15:00 hodin 
Roškotovo divadlo 
DÁŠENKA ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE 
Divadlo Scéna Zlín 

Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to 
mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko, a protože 
jsme si přáli psí holčičku, dali jsme jí jméno Dášenka. 
Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka nyní na jevišti. 
délka představení: 0:50 hod. 
pohádka pro děti 
vstupné 70 Kč 
 
 
Připravujeme na listopad 2020: Můj nejlepší kamarád – Divadlo v Rytířské 
(divadelní představení), Petr Novák Forever (koncert), Izrael s go pro kamerou a 
hudbou ze severu na jih (cestopisná přednáška), Kočičí hra – Klicperovo divadlo 
(divadelní představení), Prague Cello Quartet (koncert), Minipárty s Karlem 
Šípem (zábavný pořad), Rock’n’Roll Band Marcela Woodmana (koncert), Na 
ostro – Agentura Snů (divadelní představení), Trampoty čertíka Culínka (pohádka 
pro děti). 
 
Předprodej: Informační centrum Městského úřadu, budova radnice, tel.: 465 514 271 
                    KLUBCENTRUM, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí 
                    Rezervační a prodejní systém on-line na www.klubcentrum.cz 
Informace: KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, tel.: 735 746 521  
                     info@klubcentrum.cz 


